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Týždenne do 41 340 domácností

Nebuďme smutní
Pozdravujem vás, vážení čitatelia, nedobré nálady do ohrozenia vonkajšívšimli ste si, že už je dlhšie svetlo? To mi vplyvmi.
Netrúfam si nahrádzať odborníkov
nie je iba symbolika, to je veľmi príz oblasti imunológie, psychológie a psyjemná skutočnosť.
chiatrie. Ale viem, že ak sa sami nevzbúMnohí z nás - ťažko sa tomu vyhnúť - rime proti tej tme v nás, veľmi si ublížiprežívajú smutné dni, vlastne už týždne me. Preto to skúšajme, robme pokusy,
a mesiace. Nemyslím teraz na rodinné ako rozjasniť našu myseľ. Nemôžeme
tragédie či smútok nad odchodom pria- sa s blízkymi stretávať? Tak im píšme,
teľov, kolegov. Tu neviem, ako sa s tým mobil má každý a správy sú zväčša zadá vyrovnať.
darmo. Stačí aj to krátke “ahoj, ako sa
Ide mi o taký ten zvláštny druh máš?”
smútku, ktorý sme doteraz asi nepoDoprajme si endorfíny - hormóny
znali. Smútok z nedostatku osobnej šťastia z pohybu na čerstvom vzduchu,
komunikácie, rozhovorov s blízkymi, s potešme sa upratovaním v starej škapriateľmi. Smútok z tmy, zo zimy, ktorá tuli plnej ešte starších roani nie je zimou, smútok z obáv a z veľmi dinných fotografií, “pávzdialenej perspektívy na lepšie časy.
chajme” dobro, je ho tak
Tento ťaživý pocit je pochopiteľný. málo okolo nás.
Je ospravedlniteľný a je normálny. Iba s
Všetko, len nebuďme
bezcitnými nič nepohne.
smutní, pekný a trošku
Skúsme sa tomu všetkými silami veselší týždeň, váževzoprieť. Smútok a beznádej či dokonca ní naši čitatelia!
strach mimoriadne negatívne ovplyvňuS pozdravom
jú kondíciu nášho imunitného systému.
Náš celkový zdravotný stav dostávajú
» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Odstavčatá

T: 0908 13 11 99

DEZINFEKCIA OZÓNOM PROTI COVIDU-19
Dezinfekcia a čistenie priestorov ozónovým
generátorom.

Pohodlne, dôkladne a účinne.

Využitie: domy, byty, kuchyne, kúpeľne, autá, reštaurácie, wellnesy,
bazény, verejné priestory, ambulancie, haly ale aj rôzne firemné priestory.
0905 658 386, web: anticovid.drago.sk, e-mail: drago@drago.sk

ODVOZ A ODBER

ÚVERY/HYPOTÉKY

ODPADOV

porovnáme všetky banky, vybavíme za Vás

POISTENIE

autá, domy, byty, cestovné, živnostníci, deti,
dospelí/porovnáme všetky poisťovne
(bezplatne a diskrétne)

VAŠE STAROSTI SÚ NAŠA PRÁCA

13 121 0012

13 121 0030

InZErCIa

INŠTALATÉR

0905 719 148

Vám ponúka:

PALIVOVÉ DREVO

VODÁRSKE, KÚRENÁRSKE PRÁCE
A SANITA

0918 435 834

TVRDÉ 40€/prm

0948 468 858

13 121 0002

Viac info na tel.

MÄKKÉ 30€/prm

13 120 0502

• rozvody vody
• rozvody kúrenia + podlahové kúrenie
• kanalizačné prípojky
• kompletovanie kúpeľní
• a mnoho ďalšieho ...
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Výročia a udalosti

Ivan Hrozný sa stal cárom Ruska.

721200109

Bc. Alena Majorová

13 120 0481

Ozonácia spoľahlivo ničí 99,9% baktérii,
vírusov, plesní, mikroorganizmov, roztočov
a niektorých lariev hmyzu, odstraňuje
pachy.

www.masterfinance.sk

0915 168 170
alena.majorova@masterfinance.sk

13 121 0026

BEZKONKURENČNÁ CENA!

Doprava v cene!

politika, príroda, služby

Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417
reg. MKSR EV 3676/09

INZERCIA

Simona Pellerová

0905 719 148

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík
DISTRIBÚCIA (41.340 domácností)
párny týždeň:
Horné Vestenice, Koš, Liešťany,
Rudnianska Lehota, Seč, Prievidza, Handlová, Bojnice, Bystričany, Čereňany, Diviacka Nová
Ves, Dolné Vestenice, Horná Ves,
Kamenec pod Vtáčnikom, Kocurany, Kostolná Ves, Lehota pod
Vtáčnikom, Nitrianske Rudno,
Nitrianske Sučany, Nitrica, Nováky, Opatovce nad Nitrou, Oslany,
Šútovce, Zemianske Kostoľany
nepárny týždeň:
Prievidza, Handlová, Bojnice, Cigeľ, Chrenovec - Brusno, Jalovec,
Kanianka, Kľačno, Lazany, Lipník,
Malá Čausa, Malinová, Nedožery
- Brezany, Nitrianske Pravno, Nováky, Poluvsie, Poruba, Pravenec,
Radobica, Ráztočno, Sebedražie,
Tužina, Veľká Čausa, Kľačno

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
42.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Začnime rok s lepšou prímestskou
autobusovou dopravou
Pri svojej poslaneckej práci som si od obyvateľov regiónu
osvojil potrebu úpravy autobusového spojenia medzi Prievidzou a obcami Lazany a Poruba. V súčasnosti sú na tejto
trase autobusové linky smerované cez obec Nedožery-Brezany a nie cez Bojnice, kde je napr. situovaná nemocnica.
Obyvatelia obcí Poruba a Lazany sa do vzdialenej Kanianky
alebo do nemocnice v Bojniciach (vzdialenosť cca len 2,5
km) dostanú okruhom cez Nedožery-Brezany a Prievidzu čo
je približne 20 km. Zmeňme tento zastaraný pozostatok a
zdynamizujme dopravu podľa požiadaviek nášho regiónu.

» Tomáš
Drucker:
SLUŠNE
ODBORNE
S POKOROU

Na základe toho som zainteresované strany požiadal
o riešenie s návrhom, aby vybrané autobusové spoje z
Prievidze do Kanianky, boli predlžené až do Lazian. Tieto
zmeny prinesú lepšie spojenie s bojnickou nemocnicou, čo
ocenia pacienti a zamestnanci nemocnice. Rovnaký systém
by platil aj v opačnom smere a aj s koordináciou autobusových spojov z obce Poruba. Mnou navrhované zmeny v
autobusovej doprave na trase Lazany - Bojnice - Prievidza
nebudú mať takmer žiadny dopad na krajský rozpočet.

Lesy potrebujeme všetci
Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

geometrické plány vecné bremeno
polohopisné a výškopisné plány
vytýčenie hraníc pozemkov, polohy budov a iné
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Počas núdzového stavu majú obyvatelia Slovenska povolený pohyb v
prírode, ale len v rámci svojho okresu. Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidiekazaznamenalo v
posledných dňoch zvýšenú koncentráciu návštevníkov na atraktívnych prírodných miestach.

ny riaditeľ štátneho podniku LESY SR
Tomáš Čuka.
Neoddeliteľnou súčasťou práce
lesníkov je financovanie a udržiavanie infraštruktúry a tiež lesných ciest
a chodníkov, ktoré okrem lesného
hospodárstva slúžia pre návštevníkov
lesa, bežkárskemu športu či cykloturistike tak, aby bol pohyb v prírode
Ministerstvo preto vyzýva všet- pohodlný a bezpečný. Vďaka možnoských návštevníkov prírody k ohľadu- ti voľného pohybu v prírode ministerplnosti a k dodržiavaniu predpisov, stvo zdôrazňuje, že každý les má svojktoré platia na úseku lesného hospo- ho vlastníka a správcu.
dárstva, ochrany prírody, poľovníctva
„Turisti musia byť obozretní a ohľaa v súvislosti s pandémiou tiež zdra- duplní aj v tomto období. Predovšetkým
votníctva.
v zime prebieha ťažba dreva, z ktorého
„Sme radi, že ľudia vyhľadávajú les sa vyrába široká škála tovarov a tiež
pre rekreačné účely, čím vlastne priamo sem spadá hlavná sezóna lovu - regulávyužívajú tzv. mimoprodukčné rekreač- cie stavov zveri. Nielen štátne lesy, ale
né funkcie lesov. Chcem poukázať na aj neštátne sa podieľajú na lesnej invýznam lesníckej práce, do ktorej patrí fraštruktúre – budujú altánky, ohniská,
starostlivosť o lesné porasty, ktoré ve- chodníky,“ zdôraznil Milan Ovseník,
rejnosť vyhľadáva. Prioritou rezortu je predseda Únie regionálnych združení
prechádzať na prírode blízke hospodá- vlastníkov neštátnych lesov Slovenrenie, ktoré rekreačné funkcie lesa ešte ska.
viac zefektívni,“ vyjadril sa Michal
„Apelujeme preto na všetkých návTomčík, generálny riaditeľ Sekcie les- števníkov lesa, aby sa navzájom rešného hospodárstva a spracovania dre- pektovali. Les a jeho infraštruktúru vyva MPRV SR.
užíva široký okruh záujmových skupín
„V týchto kritických dňoch si ob- najmä: vlastníci, lesníci, robotníci,
zvlášť uvedomujeme, čo pre nás les ochranári, poľovníci, turisti, poľnohosznamená. To, ako les vyzerá, je výsle- podári, správcovia inžinierskych sietí
dok práce celých generácií lesníkov, a telekomunikačných objektov, chatári
ktorí sa oň starajú, a tým napĺňajú či záchranné zložky,“ povedal Michal
naše predstavy aj o rekreačnej funkcii Tomčík.
» red., zdroj: MprV sr
lesa,“ poznamenal poverený generál-
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Podrobný materiál s návrhom
riešenia som preposlal na vedenie župy ako aj odbor dopravy
Úradu TSK. Verím, že dobrá vec v
prospech obyvateľov nášho regiónu sa podarí presadiť. O ďalšom
postupe Vás budem informovať.

13 121 0028

Šumperská 43
PRIEVIDZA
prievidzsko@regionpress.sk

VLÁDNI POLITICI SA NÁM VYSMIEVAJÚ.
NA RIADENIE KRAJINY JE TO ÚBOHO MÁLO.

Mgr. Michal Ďureje, PhD.
poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja

statika a projekty stavieb • odborné stavebné poradenstvo
stavebný dozor • ÚPLNÝ STAVEBNÝ SERVIS - od zámeru cez
projekt po realizáciu stavby, úkony s pozemkami ...

Košovská 11B, Prievidza

13 121 0006

Redakcia:

Objednajte si
z bezpečia domova.

www.jatif.sk jatif@jatif.sk

13 121 0005

PRIEVIDZSKO

Najčítanejšie regionálne noviny
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hlaVu hore / doMácnosť, služby

prieVidzsko
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Vrátia sa

KLIMATIZÁCIE

» Ján Košturiak

REKUPERÁCIE

PREDAJ A MONTÁŽ
Klimatizácie, Rekuperácie

0940 600 300

13 121 0032

Je ich tam už vyše tristotisíc. Aj moja
Lucka a Zuzka. Nedávno som mal debatu s dvoma mladými mužmi - Jozef vyštudoval v Šanghaji, Peter v Mníchove
a Edinburghu. Šikovní chlapci, s kresťanskými koreňmi a vzťahom ku svojej
rodnej krajine. Chceli by spolupracovať s
našou inovačnou sieťou Inovato vo Vrábľoch. Na projektoch, ktoré posunú ďalej
Slovensko a pritiahnu domov ďalších
mladých ľudí. Nerozprávali sme sa o platoch a funkciách. Zaujímali ich projekty,
ich zmysel a úžitok. Teším sa, že sa hlásia slovenskí podnikatelia, inovátori aj
mladí ľudia zo sveta. Slovensko má veľkú šancu zmeniť sa na krajinu inovácií.
Definícia hovorí, že inováciou zvyšujeme
úžitok výrobku alebo služby a znižujeme
škodlivé funkcie. Inovácie teda neprinášajú len nové technológie a prevratné riešenia, ale môžu vytvoriť aj lepšie školy,
nemocnice, lokálne farmy, inteligentné
a modulárne stavby, fabriky a mestá, dizajnérske a vývojové centrá, kam prídu

pracovať talentovaní ľudia. Inovácie potrebujeme aj pre tých, ktorí svoje talenty
neobjavili, alebo ich zahrabali v nešťastnom osude. Inováciami opravujeme svet
a pomáhame slabším, aby aj oni mohli
žiť dôstojný a pekný život.
Mám z toho dobrý pocit. Vrátia sa!
Deti zo sveta ku svojim rodičom. Úspešní zo západu, na východ, ktorý dočasne opustili. Vrátia sa, aby nahradili
skorumpovaných sudcov, úradníkov a
podvodníkov, ktorých práve zvážajú policajné autá pred vyšetrovateľov. Vrátia
sa, aby pomáhali svojim rodičom a zveľaďovali svoju krajinu, ktorá si zaslúži
lepšiu budúcnosť. Vrátia sa, ak im v tom
nebudeme brániť hlúposťou, nespravodlivosťou a hrubosťou. Prestaňme si nadávať, hádať sa ako malé deti a vytvorme
projekty pre našu budúcnosť. Vrátia sa,
ak si nebudeme závidieť a hádzať polená
pod nohy. Ak sa budeme viac počúvať,
vzájomne sa rešpektovať a menej prekrikovať. Skúsme to
- pre naše deti
a Slovensko.

13 120 0509

V dávnych časoch odchádzali otcovia
rodín do Ameriky zarábať peniaze.
Dnes odchádzajú do zahraničia naše
deti. Vyštudujú tam na univerzitách a
nájdu si prácu. A ich rodičia si kladú
otázku - vrátia sa?

VEĽKÁ ZIMNÁ AKCIA

-25%

5,99

99

k vybraným dekórom
podložka a lišta len za 1 cent

13 121 0021

Výročia a udalosti
pápež Gregor XI. sa presťahoval z Avignonu do Ríma.

17. január 1377

DODANIE
DVERÍ UŽ
DO TÝŽDŇA

PD21-02 strana-

3

4

služby, spoMínaMe

Najčítanejšie regionálne noviny

Občianska
riadková
inzercia

Chcete

sa ZBAVIŤ DLHOV
zákonným spôsobom?

02 AUTO-MOTO
auto-moto/iné
2 / iné
» Kúpim staré auto, motorku,
babetu, diely, doklady, T: 0940
100 473
» Odkúpim továrenský traktor
alebo malotraktor, aj v zlom stave
alebo nepojazdný. T: 0949 350 195
» Predám kompletnú prednú kapotu Trabant 601, T: 0949 868 093
» ČZ-JAWA odkúpim motocykel, diely
- SERIÓZNA DOHODA, T: 0908 205 521
» Kúpim Simson, Jawu, Štadion,
ČZ skúter, T: 0949 505 827

hurtis@advokathurtis.sk

03 BYTY /3 predaj
byty/predaj
04 BYTY / prenájom
byty/prenájom
4

06 POZEMKY6/ predaj
pozemky/predaj
07 REALITY
reality/iné
7 / iné
08 STAVBA
stavba
8
» Kúpim haki lešenie, T: 0908
532 682

Dňa 17.1.2021 si pripomíname
2. smutný rok, kedy nás navždy
opustila naša milovaná manželka,
matka, babka a prababka
pani Šarlota Velochová

09 DOMÁCNOSŤ
domácnosť
9
10 ZÁHRADA
záhrada
a zverinecA 10ZVERINEC
11 HOBBY
hobby
a športA11ŠPORT

z Lehoty pod Vtáčnikom.
S úctou a láskou spomína manžel František,
synovia František a Ján s rodinou, dcéry Anka a Emília s rodinami.

13 121 0001

05 DOMY /5 predaj
domy/predaj

12 DEŤOM
deťom
12

14 RÔZNE
rôzne/iné
14 / iné
15 HĽADÁM
hľadám
prácu 15PRÁCU
16 ZOZNAMKA
zoznamka
16
» Ponúkam lásku žene, T: 0944
878 113
» Sympatická 55r. hľadá priateľa
na zoznámenie, T: 0944 724 181

Chcete si
podať inzerát?

„Len kytičku kvetov a horiacu sviečku vám na hrob
môžeme dať a s láskou na vás spomínať.“

Dňa 13.12.2020 sme si pripomenuli
4. smutné výročie, čo nás navždy opustil
náš otec, starý a prastarý otec
pán Anton Talian
a dňa 22.1.2021 si pripomíname
10. smutné výročie, čo nás navždy opustila
naša mama, stará a prastará mama
pani Margita Talianová.

Pošlite SMS na číslo 8866
v tvare: RP medzera PD medzera Číslo rubriky medzera
Text inzerátu
Príklad:
RP PD 12 Predám kočík,
0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú vám
vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých
začatých 30 znakov textu vášho
inzerátu vrátane medzier. Nič iné
neúčtujeme. Upozornenie! Služba
nefunguje u operátora 4ka.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac
týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete
inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť
v ľubovoľných iných našich novinách, PD zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej strane
vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.
sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.

Svetlo večné nech vám svieti,
to vám prajú vaše dcéry s rodinami.

13 121 0014

13 RÔZNE /13predaj
rôzne/predaj

PREČO REKLAMNÁ INZERCIA U NÁS?
- patríme medzi najčítanejšie týždenníky na Slovensku
- pomôžeme Vám získať nových zákazníkov
- poradíme Vám, ako byť krok pred Vašou konkurenciou

MY VIEME AKO,
VY VIETE PREČO ...

PRIEVIDZSKO

Kontaktujte nás: 0905 719 148
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13 121 0008

01 AUTO-MOTO1 / predaj
auto-moto/predaj

zdraVie, služby, zaMestnanie

prieVidzsko

PREDAJ A DOVOZ UHLIA
A BRIKIET

0905 402 526

,@DÁME
na pracovnú zmluvu
13 121 0034

• Pelety a1 balené • Brikety drevené balené
• Ekohrášok balený • Brikety uhoľné balené
Doprava hydraulickou rukou.

DhZZ͕d^Z͕D>/Z
WKEj<D͗ • práca v regióne
• sociálne výhody

E+G STAV s.r.o.

ZAMESTNANCA?
SKÚSTE TO

INZERCIOU
v našich novinách

0905 719 148
0915 780 751

O
K 7 9
U

8

3

13 121 0029

Záujemcovia hláste sa na t.ē. 0903 277 753
alebo pošlite ǎŝĂdosƛ na mail: mzdy@dak.sk
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9
5

7 3
5 6
2
8 5
1
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Partner
Wüstenrot
13 121 0007

9 8 5 1
7
2
8
U
9
D3
1

S

13 121 0035

T:0948 975 710

(preplácanie dopravy, stravné)

• doplnkové dôchodkové sporenie
• mzda od 700€ do 920€
13 121 0003

ponúka murárske, búračske a vodárske
práce, sádrokartón, maľovanie, bytové
jadrá, elektrikárske práce. Rovné strechy
FATRAFOL. Upratovacie práce. Zn. Lacno

HĽADÁTE

5

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY
zasklievanie zádverí

splátky od 98 €

splátky od 99 €

VYUŽITE NOVOROČNÉ ZĽAVY AŽ DO 50%
0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

splátky od 149 €

VYHRAJTE 400 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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Zľav

balkóny

farMári / doMácnosť, spomíname
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OD PONDELKA 18. 1.
u nás si nemusíte
vybera� medzi

ERSTVOSfOU,
KVALITOU A CENOU
Jacobs
Krönung
Selecton

• zrková káva

2 – 300 g
270

-51%

Supercena

3.69

Milka �okoláda
• rôzne druhy

1

1 kg

8

99

79
(1 kg = 6,63 - 5,97)

C H L AD E N É

135 g

-22%

Trvanlivé
mlieko
• polotu�né

0.89

Náterka

0

69

• rôzne druhy

Supercena

(100 g = 0,51)

0

1l

41

Supercena
Smotanový
jogurt
• rôzne druhy

145 g

0

25
(100 g = 0,17)

37,5 %
alkoholu

Velkopopovický
Kozel
• svetlé vý�apné pivo

-46%
1.29

Vinea

• biela/�ervená

0

69
(1 l = 0,46)

0,5 +0,05 l

0,7 l

-36%

-25%

0.69

0

7.99

5

44

99

(1 l = 0,88)

(1 l = 8,56)

Ponuka tovaru platí od 18. 1. do 24. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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33-0001

1,5 l

Koniferum
borovi�ka

služby, doMácnosť

prieVidzsko

7
OD PONDELKA

cena za 1 kg

18. JANUÁRA

-31%
6.99

4

79

C H L AD E N É

Brav�ová panenka

Losos

• fleta s kožou, bez kost

cena za 100 g

-35%

C H L AD E N É

1.99

1

29

C H L AD E N É

Supercena
cena za 1 kg

Kuracie stehná
horé a dolné

1

99

Biele hrozno
bezjadierkové
kg

300 g

-37%

-23%

4.29

2

1.29

69
Brav�ové mäso
• jemne korenené

0

99
(1 kg = 3,30)

Pomaran�e
2 kg balenie

-52%
2.49

1

19

950 g

10 kg balenie

-44%
5.79*

Konzumné zemiaky prlohové
• neprané, neskoré
• varý typ B

3

(1 kg = 0,32)

*Z�ava ur�ená z najnižšej bežnej predajnej ceny, t. j. mimo akciových cien, zistených na základe porovnania cien d�a 7. 1. 2021.

3

33

19
Med kvetový

... a mnoho �alších výrobkov na www.lidl.sk

Ponuka tovaru platí od 18. 1. do 24. 1. 2021 alebo do vypredania zásob. Chyby v tla�i vyhradené. Ceny sú bez dekorácie. Fira LIDL si vyhradzuje právo zmien v baleniach a varantoch ponúkaného tovaru. Odber možný len v obvyklom množstve.
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(1 kg = 3,51)
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33-0001

10 kg

(1 kg = 0,60)

8

rozhovor
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VINCENT KOLEK: BALET V PODOBE BOJOVÉHO UMENIA
Thajský box je považovaný za ak nie najtvrdšie, tak jedno z najtvrdších bojových umení na svete. Hovorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, v ktorom sú povolené
nielen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolenami. Pre Vincenta Koleka, jednu z najväčších osobností tohto športu na Slovensku a zakladateľa
a hlavného trénera Spartans Club Bratislava, však má aj iný rozmer, ako len tvrdý fyzický kontakt medzi súpermi v ringu. A tým je rozvoj ducha a mysle.
■ Pre milovníkov akčných filmov z 80. a 90. rokov 20.
storočia je stelesnením thajského boxu, či muay thai,
zrejme Tong Po z filmu Kickboxer so Jean-Claude van
Dammeom. Schopnosť lámať kopmi nôh aj bambus, vyholená hlava s neobvyklým copíkom, čelenka, na ruke
amulet, na krku kvety, netradičné predzápasové tanečné kreácie za zvukov rôznych bubnov, či píšťaliek, ktoré
následne znejú aj počas boja. Čo je vlastne thajský box?
Áno, tento film bol ikonickým dielom. Všetci, ktorí sme sa
zaujímali o bojové športy sme chceli byť tvrdí ako Tong Po,
ale pekný ako Van Damme a samozrejme mať aj krásnu
Thajku za frajerku :)
Oslovilo ma aj zobrazenie života - človek žijúci v súlade
s prírodou, sloboda, ktorú Thajsko pre mňa vtedy reprezentovalo. Spôsob, akým bol Van Damme učený majstrom
v džungli, kde vyžadoval absolútne sústredenie, koordináciu a presnosť, bez zbytočných emócií. Metafora myšlienky “tu a teraz” - moment, kedy sa prepája telo, myseľ a
duch. O thajskom boxe z historického hľadiska vieme, že
je to obranné, bojové umenie s viac ako 1000 ročnou tradíciou. Fascinujúci národný šport, ktorého základom sú najtvrdšie techniky. Význam slova „thai“ v preklade znamená
„slobodný.“ Historické legendy hovoria o bojovníkoch,
kráľoch a prostom ľude, ktorý chránil Thajské kráľovstvo
vo vojnovom období krajiny. O hrdinoch slobody, ktorí za
zvuku orchestra hrajúceho VAI-KRU v preklade „vypudiť
strach zo srdca“, s noblesou pohybu víťazili nad súpermi.
■ V ostatných rokoch priam raketovo rastie záujem
o zmiešané bojové umenia MMA, thajský box je však
akoby v tieni. Pritom z pohľadu toho, že zápasy prebiehajú výhradne v stoji a nedochádza tak k často nezáživnému boju na zemi, má veľké predpoklady byť pre
diváka atraktívnejší. Prečo to tak podľa vás je?
Dovolím si tvrdiť, že thajský box je primárne atraktívny
pre ázijskú kultúru, MMA oslovuje zasa európskeho diváka. Thajský box je jedno z najnáročnejších bojových
umení, nie každý “falang” - ako nás cudzincov nazývajú Thajci, je schopný si ho dokonale osvojiť. Veľká
motivácia, ukrátenie sa v iných aktivitách, ak sa rozhodnete venovať akémukoľvek športu profesionálne,
sú nevyhnutné. Thajský box je dvojnásobná drina. Miestne “muaythai” komunity vychovávajú už 4 ročných
profesionálov, v ovládaní vlastného tela. Treba vnímať rozdiel medzi thajboxerom z Ázie a “falangom”.
V MMA stačí ak zápasník ovláda z bojového umenia určitú
časť, prejaví sa tam, kde si je istý. Preto sa domievam, že
MMA je varianta atraktívnejšia iba pre konkrétne publikum. Iný divák by možno ocenil vidieť jednotilvé bojové
umenia samostatne.
■ Napriek relatívne krátkej histórii tohto športu u nás prvé zmienky o muay thai sú z 13. storočia, na Slovensku
vznikol prvý klub až v roku 1995 - sa naši zástupcovia
nestratili ani na významných podujatiach. Slovenský
thajský box má štyroch profesionálnych majstrov sveta
a viacero majstrov sveta a Európy na amatérskej úrovni. Vy sám ste vicemajstrom Európy. Prečo sa Slovákom
v tomto športe darí?
Ak človek nájde svoju cestu, spojí sa s duchom, vždy sa
mu bude dariť. Robí to, čo má. Slováci sú úspešní aj v iných
športoch, ako tímy alebo jednotlivci, práve vďaka cieľavedomosti a húževnatosti.
Tí, ktorých oslovil thajský box, sú silné individuality. Tento šport si vyžaduje vysokú emočnú odolnosť, silu sebazapretia. Profesionalita znamená vedieť dobrovoľne prijať
bolesť, znovu vstať a pokračovať.
■ Muay Thai patrí medzi najtvrdšie športy sveta. Hovorí sa mu aj umenie ôsmich končatín, povolené sú nielen údery päsťami a nohami, ale aj lakťami, či kolenami. To vzbudzuje minimálne rešpekt, pre mnohých asi
aj strach. Je na mieste?
Strach je obmedzujúci a to nie iba v športe, ale aj v ži-

vote. Limituje človeka v smerovaní do celistvosti.
Okrem techník, vnímam tvrdosť aj v inom rozmere.
V ringu oproti stoja dvaja muži, dve energie. Po rituálnom tanci - Wai Khru, vzdávajú úctu trénerovi,
súperovi, dostávajú sa do tranzu sústredenosti. Zbavujú sa akéhokoľvek strachu. Údery sú v realite pre bežného nešportovca smrteľné. Pokoj ducha je namieste.
Metafora ringu - života, ktorý prijímajú taký, aký je. Krutý a jemný zároveň. Vtedy, bez hodnotenia a predsudkov,
vidno aj balet v podobe bojového umenia. Formu ako ovládať telo, v rýchlosti a tvrdosti.
■ Vy sám tvrdíte, že vám thajský box pomohol v rozvoji ducha a mysle, našli ste vďaka nemu vnútorný pokoj
a zároveň, že neznášate zlo a násilie. Ide to vôbec dokopy?
Prešiel som si rôznymi fázami učenia, či už v podobe agresivity súpera alebo prehry v ringu.
Od bojových športov ma to neodradilo. Fascinovalo ma,
ako sa telo formuje trénovaním do obratnosti, rýchlosti,
funkčnosti a univerzality. Z pozície trénera hodnotím, že
techniky thajského boxu sú jedny z najprepracovanejších
pri synchronizácii tela s mysľou.
Na prvý pohľad boj, násilie a zlo sa dá transformovať v lásku k učeniu a spoznávaniu seba samého.
Po fáze trénovania zápasníkov, som prešiel k učeniu ľudí
správnemu pohybu. Pohybu, ktorý berie ohľad na dlhodobé venovanie sa bojovému umeniu počas celého života.
Vypracovať sa ku komplexnej jemnocitnej fyzickej náuke,
optimálnym univerzálnym pohybom, použitím techník
„najtvrdšieho“ športu. Jin a Jang.
■ Ste zakladateľom a trénerom Spartans clubu Bratislava, ktorý počas 11 rokov svojej existencie vychoval
už niekoľkých úspešným reprezentantov. Kto všetko
prešiel vašimi rukami a prečo ste zvolili práve meno
Spartans?
Som hrdý na to, že som sprevádzal počas športovej kariéry mená ako Viktor Maceják, Lukáš Horák, Michal Pecár,
Michal Balky Baláž, Lucia Krajčovič, Viktória Lipianska,
Roman Smištík, či Jakub Benko. Chcel by som však povedať, že okrem profesionálov som trénoval aj ľudí, ktorí si
thajský box zvolili ako svoju amatérsku záľubu. Pamätám
si, keď prišiel do klubu mladý chalan, mohol mať do 30
rokov, odhodlaný trénovať, ako to len pôjde. Hýbať sa v
rámci jeho možností, keďže bol na vozíku. Keď som videl
radosť, nadšenie a tú chuť žiť, vždy som si v duchu povedal, toto je chlap.
Dlho som hľadal meno, ktoré by vystihlo myšlienku, že
pohyb je dôležitý pre naše zdravie, či už fyzické, ale aj to
mentálne. Že v sile nájde človek jemnosť a naopak. Oslovila ma filozofia, ktorú uvádzajú historické zdroje o fungovaní Sparty. Boli to bojovníci, technicky zdatní, odhodlaní
brániť svoje rodiny a priateľov, nebojácni, pripravení po-
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staviť sa čomukoľvek. Jemnosť prejavená v každodennosti
života, rovnoprávnosti medzi všetkými. Preto som aj ja
zástancom toho, že thajský box nie je boj, ale sloboda pohybu určená pre kohokoľvek.
■ Mottom vášho klubu je Way of life, teda spôsob života. Medzi vašich zverencov patria nielen dospelí, ale aj
deti už od šiestich, či siedmich rokov. Čo by malo presvedčiť rodičov, ktorí sa pri pohľade na súboje v ringu
toho možno obávajú, že práve thajský box je cesta, po
ktorej by ich deti mali ísť?
Je prínosom, ak sa dieťa začne systematickému pohybu
venovať v čo najskoršom veku. Ide o rozvoj jeho motorickej
gramotnosti, prípravy na život vôbec.
Veľkú devízu vidím v thajskom boxe nielen pre komplexné prepájanie ľavej a pravej hemisféry, kedy sa podporuje
rozvoj kognitívnych schopností, no najmä v psychologickom rozmere. Je v našom záujme vychovávať z detí spokojné a naplnené bytosti, ktoré majú spracované črty vlastnej
osobnosti. Bojovnosť, ak je potlačená, má tak priestor vyjsť
na povrch. Dieťa sa stáva priebojnejším, sebavedomejším,
naopak deti ktoré ňou prekypujú, sa učia ovládnuť svoje
emócie. Energia je presmerovaná efektívne a zmysluplne
správnym smerom, koordinovaná. Sústredia svoju myseľ
do prítomnosti, pretože sú zodpovední za svojho partnera
na tréningu.
V priamom prenose vzniká energetická harmónia jemnosti a sily. Balet dvoch protikladov, ktoré sa dopĺňajú v
zmysluplný a vyvážený celok. Takýto vyrovnaný kolektív
v neposlednom rade pomáha utužovať priateľské vzťahy,
zdravé sociálne návyky a porozumie.

Vincent Kolek (42 rokov)
Headcoach Spartans Club Bratislava
■ Venoval sa kickboxu a boxu, v 90 – tych rokoch vyhral majstrovstvá Slovenska.
■ Už ako 20-ročný zbieral úspechy aj na medzinárodných
súťažných turnajoch. Na majstrovstvách Európy neskôr získal
bronz a striebro, na majstrovstvách sveta obsadil v kategórii
Full Contact štvrté miesto.
■ Od svojich 20 rokov pôsobil aj ako tréner v Bratislave,
neskôr v zahraničí.
■ Založil vlastný športový klub Spartans, ktorý ako headcoach
vedie dodnes.
■ Pod trénerským vedením sa thajskému boxu začali profesionálne venovať dnes už známi športovci, ktorí získali tituly
aj na súťažiach ako majstrovstvá sveta či Európy. Medzi nich
patria Lucia Krajčovič, Michal Baláž, Jakub Benko, Roman
Smištík, Viktória Lipianska, Viktor Maceják, či Lukáš Horák.
■ Za svoj prínos športu a výchovu ľudí získal aj ocenenie
Račianske srdce pre výnimočné osobnosti, ktoré pomáhajú
druhým a vedú ich k lepšiemu životu.

prievidzsko

zdravie
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Poslanci rozhodli o budúcnosti vykurovania Prievidze.
Investorom bude PTH
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na svojom zasadnutí
v závere roka 2020 odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo realizovať zámeru výstavby zdroja
tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom tejto spoločnosti ako investora. Budúcnosť vykurovania z centrálneho zdroja v Prievidzi teda
zabezpečí tento projekt.

Z eurofondov sa plánuje podpora 5 miliónov eur
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 27. novembra 2020 informovalo, že na podporu vybranej
alternatívy vykurovania po ukončení ťažby uhlia vyčlenilo
5 miliónov eur z iniciatívy REACT-EU, s tým, že konečné
rozhodnutie o budúcnosti vykurovania je v rukách samospráv Hornej Nitry. Aj zo strany potenciálnych investorov
a ďalších orgánov štátnej správy, zaznievala požiadavka
na to, aby sa rozhodlo o budúcom spôsobe vykurovania čo
najskôr.
Hlasovanie mestských poslancov bolo dôležitým východiskom aj pre ostatné zainteresované strany. Napríklad je
podstatné pre ďalšie rozhodovanie ostatných zainteresovaných samospráv. PTH ako investor už bude môcť realizovať
konkrétne čiastkové kroky a úkony, ktoré sú nevyhnutné
pre zvládnutie vybudovania nového zdroja tepla pred začiatkom vykurovacej sezóny 2023/2024.

aj to, že sa ešte funkčné zariadenia využijú, a následne sa
budú zamieňať za ďalšie čisté zdroje energie. „Áno, obidva
zámery naďalej využívajú zemný plyn. No treba si uvedomiť
aj časový rámec, v ktorom sa pripravovali alternatívy, všetky reálie, majetkové pomery a ďalšie súvislosti,“ dodala.

Primátorka uviedla tri hlavné argumenty
Pred hlasovaním poslancom zhrnula primátorka mesta Katarína Macháčková tri dôvody, pre ktoré považuje riešenie
ponúkané zo strany PTH za lepšie.
„Prvým zásadným argumentom je to, že na realizáciu investície mesto oslovil druhý akcionár spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, teda Hornonitrianske bane Prievidza. Vo firme vlastníme 51 % akcií, HBP zvyšných 49 %.
Ak sa ale vydáme touto cestou, obyvatelia mesta budú mať
cez svojich volených zástupcov možnosť vplývať na rozhodnutia týkajúce sa vykurovania z centrálneho zdroja. A cez
majetkový podiel mesta v spoločnosti tento zdroj spoluvlastniť,“ uviedla.
Druhým argumentom je pre primátorku to, že podľa kal-

Investorom bude PTH
Zastupiteľstvo hlasovaním odporučilo zástupcom mesta Prievidza v orgánoch akciovej spoločnosti Prievidzské
tepelné hospodárstvo realizovať zámeru výstavby zdroja
tepla pre súčasný systém CZT v meste Prievidza prostredníctvom tejto spoločnosti ako investora. Z 21 prítomných
poslancov hlasovalo 17 za toto odporúčanie.
Macháčková je presvedčená, že je to dobré rozhodnutie,
ktoré bude aj trochu historické. Po schválení akčného plánu transformácie je totiž jedno z najdôležitejších pre obyvateľov Prievidze. Obyvatelia mesta vďaka transformácii
uhoľného regiónu podľa jej slov získajú environmentálne
vhodnejšiu formu vykurovania, za dobrú cenu, ktorá bude
nižšia ako dnes.
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Podrobná štúdia posudzovala deväť variantov
Mesto Prievidza ako podklad k rozhodovaniu pripravilo
pre poslancov podrobnú štúdiu, ktorá posudzovala deväť
variantov zabezpečenia dodávok tepla po roku 2023. Dôraz
pri hodnotení bol kladený na tie kritériá, na ktorých bola
všeobecná zhoda, že sú najdôležitejšie – konečná cena
tepla a produkcia emisií CO2 a iných znečisťujúcich
látok, teda dopad na životné prostredie. Z tejto analýzy
vyplynulo odporúčanie realizovať zámer, ktorý pripravila
spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo.

kulácií bude reálne po roku 2023 znížiť cenu tepla pre
Prievidžanov. „V prvom rade vďaka tomu, že výrobcom
aj distribútorom bude ten istý subjekt, čím sa odstráni
medzičlánok distribútora. A tiež preto, lebo je veľmi reálne,
že na financovanie sa nám podarí získať aj finančné prostriedky z eurofondov,“ vysvetlila.
Tretím argumentom, ktorý Macháčková uviedla, je environmentálne hľadisko. Projekt PTH uvažuje okrem spaľovania biomasy aj s využitím nízkopotenciálnych banských
vôd, tepelných čerpadiel a solárnych panelov. Táto kombinácia domácich obnoviteľných zdrojov je podľa Macháčkovej lepším riešením ako iba spaľovanie biomasy v
projekte Slovenských elektrární. „Dôležité je, že v lokalite
uzatváranej bane Cigeľ existuje aj ďalší potenciál pridávania obnoviteľných zdrojov do tejto sústavy,“ uviedla primátorka. Plánuje sa využitie staršej infraštruktúry HBP, starších biomasových kotlov, ktoré neplnia také prísne limity,
aké by museli plniť nové zariadenia, čo je jednou zo slabých
stránok zámeru. Macháčková ale tvrdí, že jej dáva zmysel
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ZABEZPEČÍME
A ZAPLATÍME

PONUKY PRÁCE

OSTRAVA

OD 700€ - 900€
NETTO/MESIAC
- OPERÁTOR VÝROBY
- OBSLUHA VZV
- ZVÁRAČ CO2

VÁM

COVID
TEST

preprava
sťahovanie
vypratávanie

- možnosť pracovať na živnosť
- ubytovanie zabezpečené

Dovoz štrku

145 KČ/ NETTO HODINA
- OPERÁTOR VÝROBY
- ubytovanie zabezpečené

www.stahovacia-sluzba.com
85_0046

461210001

VIAC INFO NA TEL. ČÍSLACH:

0800 500 091 - BEZPLATNÁ LINKA
+420 702 193 121

Dovoz
štrku
13 121 0033

HRADEC KRÁLOVE

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
S
Pripravte sa na leto už teraz a využite JARNÉ ZĽAVY
Y

ANTRACIT
7016

farba
BIELA

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

HNEDÁ
8017

Zvýhodnená cena
na tieto farby

farba
ANTRACIT

Materiály:
HLINÍK, DREVO

kde p

objednavky@montter.sk

PRÍSTREŠKY - TERASY - RÁMOVÉ/BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
ZASKLEN - TIENENIE NA STRECHY - SKLENENÉ STRECHY - STAVEBNÉ PRÁCE

www.montter.sk 0919 365 022 N O V IN K A
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HLINÍK v DREVODEKORE, ZLATÝ DUB a ORECH
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87-0007

farba
ANTRACIT

e tam,
m
a
i
v
a
St otrebujete.

